Studenský

INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

èíslo 1/ 2007

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém jednání
dne 28. 12. 2006 projednalo zprávu
o èinnosti orgánù obce a èinnosti
jednotlivých výborù. Jednání orgánù obce se týkalo mimo jiné valné
hromady Mikroregionu Podjavoøicko, který k 31. 12. 2006 ukonèil
èinnost a dále valné hromady Mikroregionu Daèicko. Obec pøedala
podklady pro dotaci na opravu
komunikací èásti ulic Komenského
a Na Stráni. Dalí jednání byla se
zastupiteli Agrofertu ohlednì
prodeje Masny Studená, a.s. a s firmou VaK ohlednì Plánu financování a realizace obnovy
vodohospodáøského majetku Obce
Studená.
Pøedsedové jednotlivých výborù
informovali o prvních jednáních
tìchto orgánù. Dále byli zastupitelé
seznámeni s plnìním rozpoètu a
rozpoètovými
opatøeními
k 30.11.2006, s rozpoètovým provizoriem na 1. ètvrtletí roku 2007,
z nìho budou pøednostnì hrazeny
náklady na instalaci kamerového

systému v obci Studená a oprava
poárního vozidla.
Byla ustavena výbìrová komise
na pøijetí investièního technika a
vedoucího technických slueb.
ádosti o finanèní pøíspìvky byly
pøedány pøísluným výborùm.
Starosta byl povìøen zajitìním
právníka pro zastupování obce ve
vìci jednání o zpøístupnìní úèelové
komunikace z Domaína do Zahrádek.
Zasedání zastupitelstva ze dne
12. 2. 2007 projednalo ve zprávì o
èinnosti orgánù obce závìry
výbìrového øízení na investièního
technika a vedoucího technických
slueb a zároveò s tím nástup investièního technika J. Hembery. Dalí
jednání se týkala záleitosti komunikace Domaín  Zahrádky a zastupování obce pøi tìchto jednáních
JUDr. Brunou.
Obèanùm Domaína byly
v prùbìhu ledna pøedány podklady
pro volbu osadního výboru a po jejich vyhodnocení byl ustaven tento

výbor ve sloení: pøedsedkynì  p.
H. teflová,
èlenové  p. B. Hornik, p. P.
Martinù, p. K. Hudínek, p. ing. O.
Jirkù.
Pøedsedové jednotlivých výborù
informovali o jednání tìchto orgánù a jejich závìrech. Dalím
dùleitým bodem jednání byla
pøíprava rekonstrukce kolní
kuchynì Z Studená. O pøípravì
této akce informoval místostarosta
Mgr. J. Kejval. Bude zpracován harmonogram Oprava a rekonstrukce
Z Studená s tìmito úkoly: dodání
projektové dokumentace, provedení
výbìrového øízení, vlastní realizace.
Ze státního rozpoètu na financování
rekonstrukce pùjde 8 mil. Kè a
z rozpoètu obce 2 mil. Kè. Byly ustaveny výbìrové komise na Opravu
a rekonstrukci Z ve Studené a na
nákup nového sanitního vozu.
Vechny ádosti byly projednány
a schváleny nebo pøedány pøísluným výborùm podle jejich
zamìøení.
Mgr. J. Kejval

Masopust v Sumrakovì
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Slovo starosty
Váení obèané, v minulém zpravodaji jsem se ve struènosti zmínil o
tom, co bychom chtìli realizovat
v nastávajícím roce 2007. Nìkteré
akce se podaøilo ji dokonèit. Do
Vánoc byly instalovány hodiny
v parku pøed farou, byla dokonèena
instalace esti kamer a jejich propojení na obvodní oddìlení Policie ÈR.
První zkuenosti svìdèí o tom, e
kamery pøispìjí pøi øeení pøestupkù v nejvíce frekventovaných
místech obce a usnadní práci pøísluníkù Police ÈR v dùkazním
øízení.
Podaøilo se ustavit v Domaínì
osadní výbor, který byl schválen
zastupitelstvem obce 12. 2. 2007.
Osadní výbor vznikl na základì
ankety obèanù Domaína a zastupitelstvo obce jejich rozhodnutí
respektovalo. Pøedsedkyní je paní
teflová Helena, èlenové: Hornik
Bohumír, Martinù Pavel, Ing. Jirkù
Otto st., Hudínek Karel. Domaín
byl poslední místní èástí, kde nebyl
osadní výbor sestaven.
Zimní období bylo letos pøíznivé
pro práci pøi údrbì obecního majetku. Toho jsme vyuili k vyèitìní
dvora èp. 17 (Talpovo), odstranìní
náletových døevin a vyèitìní
hospodáøských budov. Rovnì se
pokraèovalo na zpracování studie
na vyuití èp. 17, ta je ji hotova, a
kdo má zájem, mùe se s ní
seznámit na stavebním úøadì.
ivý betlém

Rovnì jsou zpracovány studie na
dvì lokality pro výstavbu RD, a to
lokalita ibená a lokalita k Domaínu.
Dále jsme vyuili zimního období
pro podání dvou ádostí do grantového programu Jihoèeského kraje,
a to na III. etapu opravy KD Marov
a na zbudování nauèné stezky, která
by mìla seznámit obèany a
návtìvníky Studené s významnými pøírodními lokalitami v okolí
Studené. Dále jsme spolupracovali
s FK Studená pøi zpracování
ádosti o dotaci na opravu zaøízení
na fotbalovém høiti ve Studené
(oprava tribuny, oplocení apod.).
Rovnì se pracovalo na dokonèení
projektové dokumentace na rekonstrukci kuchynì v Z Studená.
Z kulturních akcí kladnì hodnotím Vánoèní koncert v jídelnì Z
Studená a ivý betlém u Vánoèního
stromu. Vyuívám této pøíleitosti k
podìkování vem organizátorùm a
vìøím, e tyto akce budou i
v pøítích letech mít své místo v kalendáøi kulturních akcí. Dalí akcí,
její 9. roèník se uskuteènil 31. 12.
2006, je Silvestrovský výstup na Javoøici poøádaný obcí Studená spolu
s Klubem èeských turistù Telè. Tato
akce vak pøesahuje rámec obce, je
stále více navtìvována, o èem
svìdèí rekordní úèast cca 2000
úèastníkù. Tradièní akcí je Sumrakovský masopust, který se i letos,
jako v minulých letech, setkal

s velkým zájmem obèanù. Ménì
pøíjemnou zprávou je ukonèení èinnosti pìveckého sboru ve Studené.
Zde chci podìkovat paní uèitelce
Jaroslavì Martinù za práci, kterou
odvedla, na úkor svého volného
èasu, pro pìvecký sbor, ale i pro
rozvoj kultury a hudební výchovy
ákù ve Studené.
Kdy jsem u kultury, zvu Vás na
Spoleèenský veèer, který se
uskuteèní 17. 3. 2007 od 19,00 hod.
v sále hotelu Bartuek. V rámci
kulturního programu mùete
zhlédnout vystoupení taneèní
skupiny LAWOORE z DDM J.
Hradec, vystoupení krouku karate
ze Studené a kulturní pásmo ákù
Z Studená. K tanci a poslechu
bude hrát populární skupina
Kalíci. Pøedprodej místenek bude
na Obecním úøadì u paní Novákové.
Dalí tradièní akcí je Setkání
dùchodcù, které se uskuteèní 31. 3.
2007 rovnì v sále hotelu Bartuek.
Nyní nìco z úseku rozvoje obce.
Více budeme znát po koneèném
schválení rozpoètu obce pro rok 2007.
Samozøejmì s dalími akcemi na
úseku údrby a oprav Vás budeme
informovat. Letoní zima nepøála
zimním sportùm, take jsme nemohli
vyuít zakoupeného snìného skútru
pro znaèení lyaøských stop a rovnì
lyaøský vlek nemohl být vyuíván
tak, jak by si pøáli pøíznivci lyování.
(Pokraèování na str. 4)
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Ze ivota koly
Zimní mìsíce jsou vdy ve znamení soutìí, olympiád a letos opìt
i dìtského karnevalu. kolní kola
olympiád ji probìhla a okresní kola
probíhají. kolního kola olympiády
v anglickém jazyce se v mladí a
starí kategorii zúèastnilo 19 ákù.
Vítìzové postoupili do okresního
kola, které se konalo 16. 2.
v Jindøichovì Hradci. Mladí kategorii za nai kolu reprezentovala
Petra Bartoòová ze 7.B, která obsadila v okresním kole 1. místo.
Starí kategorii reprezentovala
S i m o n a
Kostøíová z 9.
tø., a ta obsadila
2. místo.
Obìma ákyním
k úspìchu BLAHOPØEJEME.
D n e 1 4 . 2.
probìhlo také
kolní kolo recitaèní soutìe,
kt e r é h o s e
zúèastnilo 33
soutìících.
est nejlepích
recitátorù bude
kolu reprezentovat v okresním kole v J.
Hradci.
Uskuteènilo se
i kolní kolo
olympiády
v èeském jazyce
za úèasti 20 ákù. Jedna ákynì
bude reprezentovat kolu v okresním kole. Probìhlo také domácí kolo
matematické olympiády. Zúèastnilo
se ho celkem 22 ákù z 5.  9.
roèníku. Celkem bylo 5 úspìných
øeitelù, kteøí postupují do okresního kola, které se bude konat
v dubnu.
31. ledna se uskuteènil ji devátý
roèník sportovní soutìe na 1.
stupni Z. I letos se soutì vydaøila.
Nejlepí drustva byla odmìnìna
diplomy, medailemi a dalími drobnými cenami. Soutì splnila svùj
hlavní význam - a to zvyování kondice dìtí a zájem o sport. Stejnì
pøíjemné dopoledne strávili áci na
2. stupni Z. Ti si pøipravili
zábavný program (scénky, tance,
písnì,...). Organizátorem této akce

jsou ji tradiènì áci 9. tøídy a jejich
tøídní uèitelka. Obì akce tak
zpestøily sváteèní den  vydání vysvìdèení.
Zápis dìtí do 1. tøídy na naí kole
probìhl 6. února 2006 od 13.30 
16.00 hod. ve tøech tøídách 1.
stupnì. Na budoucí prvòáèky èekali
u vchodu áci ètvrtých tøíd
pøevleèení za pohádkové postavy,
které doprovodily dìti a rodièe do
tøíd k zápisu. Zde 32 dìtí plnilo
rùzné úkoly, napø. kreslily, støíhaly,
øíkaly básnièky, zpívaly písnièky,

Pololetí - tøída baví tøídu

poznávaly geometrické tvary, èísla
apod. Dìti si domù odnesly
dáreèky, které pro nì vyrobili a
nakreslili áci naí koly. Do 1. tøídy
bylo zapsáno 19 dìtí a ostatní
budou na ádost rodièù vyetøeni
v Pedagogicko psychologické poradnì v Jindøichovì Hradci.
V rámci dovybavení koly informaèními a komunikaèními technologiemi byla ze státních
prostøedkù v letoním kolním roce
nákladem 170 000,- Kè zbudována
multimediální uèebna. Je vybavena
velkým promítacím plátnem,
dataprojektorem,
pøenosným
poèítaèem a zvukovou technikou.
Do vech kabinetù byla rozvedena
poèítaèová sí s moností pøipojení
na internet a zakoupeny 2 nové

poèítaèové sestavy a 1 pøenosný
poèítaè pro pøípravu pedagogù.
V uèebních osnovách pro základní koly je pro áky 7. tøíd
zaøazen lyaøský kurz. áci mají
monost volby sjezdového nebo
bìeckého výcviku. Nejinak tomu
bylo i letos. 33 ákù se rozhodlo, e
absolvují výcvik sjezdového
lyování. Podle zdatnosti lyaøù
byla utvoøena tøi drustva, jejich
instruktory byli uèitelé tìlesné
výchovy zdejí koly. Díky dobré
spolupráci s provozovatelem
lyaøského
vleku ji 29.
ledna vyrazily
dvì tøídy lyaøù
na
místní
sjezdovku. Po
dobu pìti dnù,
kadé ráno od
8 do 9 hodin,
abs o l vo v al i
áci v e kole
pøednáky
s lyaøskou teorií a poté odcházeli na
svah, kde pilnì
cvièili. Na závìr
výcviku se pro
dobrovolníky
z øad absolventù konaly
závody
ve
s l a l o m u .
Vechny dìti
kurz zvládly, i úplní zaèáteèníci,
kteøí udìlali velké pokroky.
Na závìr mého pøíspìvku bych
chtìl veøejnost informovat o vývoji
vyetøování sprejem pokozeného
velkého obrazu u vchodu do Základní koly Studená. I kdy bylo na
zaèátku vyetøování mnoho skeptikù, e se viník nenajde, pøesto
Policie ve Studené odvedla dobrou
práci a viníka vypátrala. Jeliko se
jedná o mladistvé pachatele, zákon
zakazuje zveøejnit jejich identitu.
Rodièe viníkù byli nápomocni pøi
nápravì kody a v souèasné dobì je
èástka za opravu obrazu ji
uhrazena.
Mgr. Libor Hrbek
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(Dokonèení ze str.2)
S pøíchodem jara bude zapotøebí
provést úklid zimního posypu,
kterého je vak mnohem ménì
oproti minulé zimì. Pøesto Vás
ádám o pomoc a spolupráci pøi jeho
úklidu.
Nìco k likvidaci odpadu. Za rok
2006 obec doplatila na likvidaci odpadu 285 585,- Kè a z uvedené
èástky je patrné, e obec ze svého
rozpoètu doplatila cca 120 Kè na
trvale ijícího obèana. V letoním
roce bude snahou obce ve spolupráci
s firmou TESCO  AVE J. Hradec
zlepit podmínky pro tøídìní odpadu a to tím, e pokud dojde
k vzájemné dohodì, bude
rozmístìno po Studené více kontejnerù, a to na sklo, PET lahve +
obaly Tetrapack, papír. Nìco
k výmìnì popelnic. Popelnice
budou postupnì mìnìny za plastové. Podmínkou je, e popelnice
musí být rozbitá a bude pøedána
spolu s nalepenou známkou jako
protihodnota nové popelnice.
ádám obèany o pochopení v tom
smyslu, e není moné vyhovìt tìm,
kteøí mají plechové popelnice
v dobrém stavu a pouze mají
pøání mít popelnici novou. Vìøím,
e najdeme i v této vìci vzájemné
pochopení. Náklady spojené
s výmìnou popelnic hradí firma
TESCO  AVE. Výmìna popelnic
nebude firmou hrazena u rekreaèního objektu.
Èastým dotazem je, zda bude
firma Flosman stavìt prodejnu.
Firma Flosman podala ádost o
stavební povolení, doloila potøebné
doklady a v souèasné dobì probíhá
výbìrové øízení na dodavatele
stavby, take v jarních mìsících by
mìla být zahájena výstavba.
Od 1. 2. 2007 nastoupil na místo
investièního technika obce pan
Jaroslav Hembera, který nahradil
pana Jana Hlaváèe.
Váení obèané, s nástupem
jarního období máme kadý z nás
plány, jak co vylepit, nebo vybudovat nìco nového. Rovnì
naí snahou bude dále zlepovat
vzhled Studené a místních èástí.
Vìøím, e budeme mít i Vai podporu a v pøípadì potøeby i Vai
pomoc.
J. Rod
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Z historie i souèasnosti MASNY
Otec Frantika Satrapy, zakladatele Satrapovy továrny, se do
Studené pøistìhoval ze Svìtlé, kde
do té doby hospodaøil jako sedlák.
Ve Studené si zaøídil malé
hokynáøství. Syna Frantika dal
vyuèit øezníkem. Ten, kdy se vrátil
z vyuèení a získávání zkueností
zpìt k rodièùm, si roku 1875 zaøídil
øeznictví v obecním hostinci.
Pozdìji si koupil vlastní domek a
zaèal se vìnovat pouze øeznictví,
které prosperovalo a rozrùstalo se
tak, e v roce 1887 koupili Satrapovi vìtí dùm v místech, kde
dnes stojí pùvodní starý závod
MASNA.
Syna Jana dal Frantiek Satrapa rovnì vyuèit øezníkem a postupnì jej zapracoval i do øízení
závodu. Roku 1907 mu dal otec
pøipsat celý závod, který se od té
doby zaèal nazývat První
moravská továrna na uzenáøské
zboí a konzervy J. Satrapa ve Studené.
V roce 1900 mìl závod 45 zamìstnancù, v roce 1907 ji 80 a v roce
1914 pracovalo v závodì 120
zamìstnancù. Závod se dále
rozrùstal a v roce 1938 zamìstnával
190 a bìhem války 248 zamìstnancù.
Od roku 1900 závod vyváel
výrobky kromì území tehdejí rakouskouherské monarchie také do
výcarska a Francie, pozdìji byla
dalí odbytitì v Holandsku, Belgii,
Maïarsku,
Itálii,
Maroku,
Palestinì, Indii a v Severní
Americe.
Podnik se také roziøoval o nové
závody v Kostelci, Hodicích, Krahulèí a na Rozkoi. Výroba a provoz
se modernizovaly, závod dával
práci lidem nejen ze Studené, ale i
z okolí.
Velmi výhodná pro rùst podniku
byla výroba konzerv, pøedevím pro
armádu. Tento artikl pøináel vdy
spolu se ziskem monost nových investic.

Koncem roku 1945, kdy se po
váleèných letech ve v zemi znovu
obnovovalo a rozbíhalo, závod
zamìstnával 250 lidí. V závodì si
tehdy váili pracovníkù (øemeslo se
v rodinách èasto dìdilo, znamenalo
také jistotu znamenitých odborníkù
v jednotlivých provozech).
V roce 1948 byl celý závod zestátnìn a stal se známý jako MASNA
STUDENÁ. Rozvoj podniku se
nezastavil, ba naopak byl vybudován nový moderní závod na okraji obce, který mìl tu nejmodernìjí
technologii a vybavení. V závodì se
vdy od jeho zaloení vyrábìly
vysoce kvalitní výrobky a sortiment
se stále roziøoval. Pøes øadu rekonstrukcí vak závod postupnì
doíval, a proto byl 28. 5. 1971
poloen základní kámen k výstavbì
nového závodu, jeho I. etapa byla
ukonèena v roce 1977 a v roce 1978
ihned zahájena výstavba II. etapy
vèetnì èistírny odpadních vod. K 1.
4. 1981 byla celá výstavba ukonèena
a nový závod v bezprostøední blízkosti starého závodu byl uveden do
provozu. Celkový náklad pøedstavoval více ne 237 miliónù korun.
To bylo nìkolik údajù z minulosti. A souèasnost?? Takto mluví
zpráva z denního tisku dne 24. 1.
2007.
Velmi podivný obchod se
uskuteènil, kdy v tìchto dnech
spoleènost Maso Planá koupila
jeden z nejvìtích masokombinátù
v republice  Masnu Studená  za
pouhých 16,3 milionu korun. Navíc
hlavním akcionáøem obou podnikù
je koncern AGROFERT, který
vlastnì
prodává sám sobì.
Spoleènost Maso Planá tak získala
i ochrannou známku ze Studené .
A tak se naskýtá otázka. Kde bylo
Maso Planá, kdy MASNA Studená
uplynulých více jak 130 rokù
vyrábìla vysoce kvalitní zboí,
dávala práci mnoha lidem a
dobývala svìtové trhy???
M. Jinochová

Oznámení Policie ÈR, obvodní oddìlení Studená
Úøední hodiny pro veøejnost:
Pondìlí - pátek 7.30 hod. - 15.30 hod.
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SVÍÈKOVÁ REVUE V HORNÍM POLI
Dne 17. 2. 2007 se konal tøetí
roèník dnes ji tradièního klání nazvaného SVÍÈKOVÁ REVUE
v Horním Poli. A vìøte, e jde o tuhý
boj. Oè se vlastnì jedná? V podstatì
z recese povstala mylenka zorganizovat soutì, kde by se hodnotila
Svíèková omáèka. V roce 2005 se
domluvilo pár borcù a uskuteènil se
první roèník. A jaká jsou pravidla
soutìe? Kadý z pøedem pøihláených soutìících dodá v den
soutìe ve stanovenou dobu vzorek,
který musí obsahovat 3 litry doma
pøipravené omáèky a pìt porcí
masa. Vìtinou se soutìe zúèastní
kolem deseti borcù, vìtinou muù,
letos soutìila pouze jedna ena.
Úèast není nijak vìkovì omezena,
take loòský pohár vyfoukl tehdy

ák osmé tøídy Robin Horký.
V soutìi samotné se hodnotí pouze
omáèka. Hlavní porota je sloená
z dobrovolníkù, kteøí nejsou nikterak spjati se soutìícími, dbá se
hlavnì na pøíbuzenské vazby, co je
v místních podmínkách dost
obtíné. V posledních dvou
roènících, pro zpestøení soutìe,
hodnotila jetì jedna porota a ta
byla sloená ze samotných
soutìících. Kadému vzorku je
pøidìleno èíslo podle tajného klíèe,
který je utajen a do vyhláení
výsledkù. Hodnotí se chu, barva,
vùnì a vìøte, e to není nic jednoduchého. Vìtinou se sejde kolem
deseti vzorkù a to se vám chuové
pohárky velmi popletou a chutì
splývají. A navíc vìtinou

Váení,
jeliko ani v letoním roce, stejnì
tak jako i v letech minulých mi není
lhostejný Vá drahocenný èas
poznamenaný tak trochu i touto
ponìkud hektickou dobou, dovoluji
si Vás tímto upozornit na monost
návtìvy poboèky Èeské pojiovny
a.s. zde v místì Vaeho bydlitì
v pøízemí OÚ Studená v prostorách
stavebního úøadu, a to kadý sudý
kalendáøní týden v úterý v èase
13.30  15.00 hod., kde mùete
sjednat tyto typy potøebných a jistì

uiteèných pojitìní pro minimalizaci Vaich rizik: majetková, odpovìdnostní, pojitìní vozidel
(havarijní i povinné ruèení), ivotní
i dùchodová, úrazová, pojitìní pracovní neschopnosti, penzijní pøipojitìní se státním pøíspìvkem a
mnoho dalích.
Nevyhovuje-li Vám tento èas,
mohu Vás obslouit mimo tyto
hodiny ve Vaem soukromí.
Finanèní a pojiovací
poradce Èeské pojiovny a. s.
Karel Marík, tel.: 608 979 353

pøipravíme soutìícím i porotì
horké chvilky nìjakou tou legráckou. V prvním roèníku jsme
mezi soutìní vzorky zaøadili
Svíèkovu omáèku pøipravenou
bìhem pìti minut ze sáèku, sice se
podle pøedpokladu umístila na
posledním místì, ale soutìící
hodnì znervóznìli, kdy zjistili, e
v soutìi pøibyl jeden anonymní
vzorek. Letos jsme pro zmìnu odebrali ze vech omáèek malý vzorek
a smíchali ve dohromady. Opìt
propukla nervozita a nakonec se
zmínìná smìska umístila u obou
porot na shodném druhém místì. A
jak to nakonec dopadlo? Na prvním
místì u obou porot se umístil Marek
Novák z Popelína, na druhém místì
ona zmínìná smìska, ale tu jsme pøi
vyhodnocení odborné poroty
vyøadili, a tím se na druhé místo
probojoval místní borec, stálice na
Svíèkovém nebi Ladík Chlupáè, mimochodem dritel ji dvou ocenìní,
a tøetí místo obsadil borec z Jilmu,
Josef Raèák zvaný Veèerníèek. Pro
první tøi umístìné máme vdy
pøipravené poháry, medaile a vìcné
ceny dle tìdrosti sponzorù a stavu
pokladny místních hasièù. Po
slavnostním vyhláení výsledkù a
dekorování vítìzù následuje volná
zábava spojená s hojnou konzumací
Svíèkové omáèky. Jedná se vdy o
velmi zdaøilou akci. Po skonèení
soutìe a hlavnì v prùbìhu veèera
probíhají bouølivé diskuse o tom,
jak kdo onu omáèku pøipravuje.
Vìøím, e i pøítí ètvrtý roèník
probìhne v pøátelském duchu a
vichni se opìt rádi zúèastní.
Lenka Horká

CO SE TO SE MNOU DÌJE?
Je noc, nebo den,
je to pravda èi sen?
Zmatená já jsem,
mám jít tam nebo sem???
Mamka øíká, je to láska!!!!
Doufám, e ne jenom sázka.
Láska jako malovaná,
já jsem zkrátka zamilovaná.
KATEØINA ZLATUKOVÁ, 5. A
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Módní pøehlídka jinak

Daèice 13.4. 2007 v 19 h.
Jemnice 14. 4.2007 v 16 h.

JEMNICE
Hotel Bartuek - zabijaèka

KYTARA
Kdy jsem doma sama
a na nìco chci hrát,
akordy se nauèím,
kytara je mùj kamarád.
Tìch pìt strun, co tóny dává,
bych chtìla já nazpamì znát.
A kdy u hraju,
mé srdce pookøává.
Kytara a zpìv, to mi sílu dává.
Nakonec ti vechno jde
a to je dobrá zpráva.
TEREZA VANDOVÁ, 7. B

STUDENSKÝ TEP
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Dìtský karneval
V nedìli 4. bøezna se konal v hotelu
Bartuek

dìtský

karneval,

který

které pøispìli: Dr. Dvoøák, Dr. Jantaè,
Dr.

Le itg ebová,

PhMr .

H u rt,

pan

poøádala Mateøská kola Studená. U

Doleel, Budíèek, Sníek, Tichý Pavel,

pùl hodiny pøed zaèátkem se u vchodu

Tichý Zdenìk, Petrù, Nezdara, koda,

øadili piráti, upíøi, princezny, èerti a

Heøman, Jebavý, paní Zámostná, Geis-

èertice

tová, Mareová, Podhrázská, Èekalová,

a

rùzná

straidla,

beruky,

kapárci a dalí masky se svými rodièi.

Mitasová,

Celkem pøilo na 200 návtìvníkù. Bylo

Krátká,

zajitìno bohaté obèerstvení  zákusky,

Pøikrylová, Jistuza, Madeta J. Hradec,

párek v rohlíku i dìtské nápoje. O dis-

Staving, Stagra, OÚ Heømaneè, cuk-

kotéku, soutìe a celkovou zábavu se

rárna árka, Progast,

postaral

MV KSÈM Studená, Èeská spoøitelna

pan

Petr

Dvoøák,

který

to

s dìtmi oèividnì umí, a postupnì do

poboèka

taneèního reje a veselí vtáhl i rodièe. Za

Dìkujeme.

to, e jsme mohli karneval uspoøádat,
vak

vdìèíme

sponzorùm



podni-

Dvoøáková,

Kopalová,

Studená

Poèátecká,

Kolmanová,

a

Mgr.

Pota Studená,

Masna

Krahulèí.

Za výtìek z karnevalu poøídíme do
M nové tøíkolky.

katelùm a podnikùm ze Studené a okolí.
Do tomboly se nakonec selo 571 cen, na

Za poøadatelky J. Havlíková

LUBO NÌMEC Prodej mobilních telefonù a pøísluenství

nabízím novì sluby: pøíjem oprav spotø. elektroniky
objednávky - výkopových prací minibagrem, vrtání studní
osobnì na èerpací stanici, tel.: 602 723 762, 606 890 376
pondìlí a nedìle 9 - 19 hod. kromì úterý

Informace
z k n i hovny
V druhé polovinì loòského roku
probìhlo v knihovnì ve spolupráci
s druinou druhé kolo výtvarné
soutìe, ve které dìti kreslily
nejdøíve pohádkové straidlo a pak
Hloupého Honzu.
Odborná komise vybrala z kadé
zúèastnìné obce v regionu nejlepí
obrázky a knihovna v Jindøichovì
Hradci z nich vydala krásné pexeso,
které si stále jetì mohou dìti vyzvednout u nás v knihovnì (je
zdarma). Z naí obce jsou na nìm
obrázky dvou dìtí. Na letoní rok je
pøipravena podobná soutì, ve
které se bude z obrázkù sestavovat
puzzle.
Na mìsíc bøezen  mìsíc knihy
a internetu jsou jako kadoroènì
v knihovnì naplánovány knihovnicko-informativní besedy pro
áky M a Z. Dne 30. 3. 2007
se uskuteèní ji známá Noc
s Andersenem, pøi které si zasoutìíme, nìco vyrobíme a
samozøejmì budeme èíst.
Pøihláky budou k dispozici asi
týden dopøedu v druinì Z.
Knihovna V. J. novì nabízí
pùjèování knih nahraných na
audiokazetách pro obèany, kteøí
mají problémy se zrakem a bìné
ètení jim dìlá problémy. Sluba
je poskytována zdarma a není
podmínkou být ètenáøem knihovny, více informací pøímo
v knihovnì.
Nedávno mi bylo nabídnuto
uspoøádat výstavu starých pohlednic (s jakýmkoliv tématem),
myslím, e to není patný nápad,
ale zatím jich není mnoho. Pokud
by nìkdo nìjaké doma nael a byl
by ochoten je knihovnì zapùjèit,
budu ráda.
S. Jírová

Obec Studená pøijme na úsek technických slueb
1 pracovníka

1 pracovníka

kvalifikaèní poadavky:
-vyuèen v oboru strojírenském nebo pøíbuzném
-øidièský prùkaz sk. C s praxí v øízení motor. vozidel
-sváøeèský prùkaz  plyn, el.oblouk
-podmínka pøijetí  absolvování kurzu øidièe sanity
-poadována samostatnost pøi plnìní prac. úkolù

kvalifikaèní poadavky:
-vyuèen v oboru zedník
-øidièský prùkaz nejménì sk. T
-poadovaná samostatnost pøi plnìní prac. úkolù
Zájemci mohou podat písemné pøihláky na podatelnì OÚ do 23. 3. 2007.
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Blahopøejeme k ivotním výroèím (70, 75 a více let)

DUBEN 2007
Zdenìk Fojt, Studená
Marie Jiøíková, Studená
Jaroslav Kameník, Studená
Karel Kryzan, Horní Pole
Kvìtoslava Nováková, Skrýchov
Jaroslav Douda, Studená
Boena Mièková, Studená
Ing. Vratislav Tolar, Horní Pole
Jaroslav Èekal, Studená
Eva Køikavová, Studená
Anna Plchová, Studená
Jiøina imánková, Studená
Marie Rodová, Studená
Antonie Jírová, Olany
Boena imánková, Studená
Blaena imerová, Studená
KVÌTEN 2007
Marie Chalupníková, Studená
Marie Vopálková, Studená
Ludmila Hejdová, Domaín
Marie Srbová, Sumrakov
Kvìtoslava Chutná, Studená
Stanislava Èekalová, Studená
Eleonora Nováková, Studená
Antonín Ryne, Studená

Julie teflová, Domaín
Karel Lisa, Studená
Marta Bartùková, Studená
Kamila Dubská, Studená
Stanislav Filip, Sumrakov
Ferdinand Plch, Studená
Oldøich Dvoøák, Studená
tìpánka Kopøivová, Studená
Drahomíra edová, Marov
Jan Duek, Horní Bolíkov
ÈERVEN 2007
Antonín Chlupáè, Horní Pole
Marie Filipová, Sumrakov
Marie Jiøíková, Sumrakov
Miroslav Felix, Studená
Aneka Adamcová, Studená
Jindøika Drechslerová, Studená
Boena Geistová, Studená
Marie Koláøová, Skrýchov
Oldøich Matouek, Horní Bolíkov
Zdeòka Mitasová, Studená
Antonie Lavièková, Studená
Jaroslav Soukup, Velký Jeníkov
Boena Marková, Studená
Jiøina Mitasová, Studená
Kvìta Pracnerová, Studená
Karel Petrù, Domaín

Sdruení zemìdìlských podnikatelù hledá zemìdìlskou
pùdu k pronájmu, 1500 Kè/ha, platba pøedem, zaøídíme
vyøízení vech náleitostí. Tel.: 720 555 634
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ELEZÁØSTVÍ MILAN DOLEEL
Tyršova 415, Studená (Prior)
Vás zve a nabízí široký sortiment zboí

ELEZÁØSTVÍ
høebíky
vruty do døeva
brusivo
náøadí pro kutily

KUCHYÒKA
úklidové soupravy mop
misky
drobné vìci pro domácnost

ELEKTRO

ZAHRADNÍ MATERIÁLY

árovky
vypínaèe
zásuvky
el. náøadí
televize
mikrovlnky
rychlovarné konvice
vysavaèe

kvìtináèe
zemina
hnojiva
STAVEBNÍ MATERIÁLY
od firem Prince color a BASF
pytlované smìsi - malty,
štuky a lepidla na obklady
obarvení omítek a nátìrù pro
vnitøní a venkovní pouití
fasádní studio - projekce
omítek na vašem domu
polystyren, Rigips

OCHRANNÉ POMÙCKY
boty
rukavice
montérky
vesty

BARVY
za velmi výhodné ceny
truhláøská lepidla a brusiva
syntetické - 0,6 l od 85 Kè
2,5 l od 295 Kè
øedidla, štìtce, váleèky, Primalex
9 l od 1006 Kè
veškeré odstíny
Studenský

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 4krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel, náklad
1000 ks, zdarma. Sazba Jiøí Kotoun, tisk JAVA Tøeboò. Roziøuje vydavatel.

